
Peta baru ini, kata Ridwan, adalah revi-
si dari peta 2002, yang dianggap sudah
terlalu lama. “Umurnya sudah delapan ta-
hun, dan dalam kurun waktu itu banyak
kejadian gempa besar di Indonesia, se-
hingga banyak desakan untuk segera
menggantinya,” katanya.

Untuk membuat peta baru ini, Kemen-
terian Pekerjaan Umum membentuk tim
revisi peta gempa 2010, yang beranggota-
kan para pakar geologi, seismologi, dan
geodesi. Penggabungan para pakar itu di-
lakukan untuk mengetahui semua sumber
gempa yang mungkin terjadi, mulai gem-
pa di zona subduksi (pertemuan dua lem-
peng tektonik) sampai yang paling sulit
mencari sumber gempa di daratan, yaitu
di sesar aktif,” kata Irwan. “Gempa Yogya-
karta, misalnya, itu terjadi di Sesar Opak.

Mencari sesar aktif sebenarnya bukan
perkara sulit, karena data satelit bisa
memperlihatkan morfologi garis sesar de-
ngan jelas. Namun tidak semua sesar itu
memiliki potensi bencana yang sama, se-
hingga tim revisi harus melakukan kuan-
tifikasi seberapa aktif sesar itu sebelum
mewarnainya dengan kelir merah hingga
merah gelap. “Mencari sesar aktif tapi be-
lum pernah ada record gempa besar di pa-
tahan itu sangat sulit,” kata Irwan. “Kalau
yang mirip sesar kami masukkan seluruh-
nya, ya merah semua, tidak ada tempat
untuk tinggal, kecuali di Kalimantan.”

Untuk mengatasi masalah itu, masing-
masing pakar dalam tim yang terdiri atas
11 orang tersebut melakukan beberapa
metode pendekatan. Para pakar geologi
melakukan pendekatan dengan menentu-
kan apakah sebuah sesar berpotensi men-
jadi sumber gempa lewat morfologi dan
geologisnya. Para pakar seismologi meng-
amati seberapa besar potensi gempa dari

sudut kegempaannya. Sedangkan pakar
geodesi menentukan kecepatan laju geser
sesar itu dengan mengukur parameter slip
rate. “Setelah definisi ada sumber gempa
ditetapkan, kami bisa menghitung hu-
bungan matematis antara panjang sum-
ber gempa dan besarnya magnitude gem-
pa,” katanya.

Pengamatan geodesi dibutuhkan untuk
mengukur seberapa aktif sebuah sesar.
Hasil pengamatan itu mengindikasikan
sesar di Jawa, misalnya Lembang, hanya
sepersepuluh tingkat keaktifan sesar di
Sumatera. “Laju gesernya tidak secepat
sesar di Sumatera,” katanya. “Sesar Suma-
tera laju gesernya dalam belasan hingga
20 milimeter per tahun, tapi kalau Sesar
Lembang hanya 2 milimeter per tahun.”

Bila dibandingkan dengan peta lama
yang mengukur potensi bencana (hazard)
dari rata-rata kegempaan di suatu tem-

pat, peta baru ini lebih mendetail dengan
memperhitungkan morfologi, kegempaan
sesar, dan tingkat aktivitas sesar. “Ini
mengikuti metodologi baku yang diikuti
di negara-negara besar, seperti Jepang
dan Amerika Serikat,” kata Irwan. “Mo-
delnya pun sudah tiga dimensi, jadi ba-
nyak sekali perbaikan daripada peta
2002.”

Kepala Badan Penelitian dan Pengem-
bangan Kementerian Pekerjaan Umum
Sumaryanto Widayatin menyatakan bah-
wa peta baru ini telah mengacu pada In-
ternational Building Code 2006 serta ana-
lisis sumber gempa tiga dimensi dengan
periode ulang 475 dan 2.475 tahun untuk
peak ground acceleration, respons spektra
periode pendek (0,2 detik), dan periode
panjang (1 detik). “Dengan selesainya peta
gempa Indonesia terbaru tahun 2010 ini,
perhitungan beban gempa pada struktur
akan lebih akurat dan efisien,” kata Su-
maryanto.

Peta ini telah mengakomodasi seluruh
kebutuhan, dari bangunan gedung, ba-
ngunan air, hingga jembatan. Peta ini
akan menunjang penyediaan dan pemba-
ngunan infrastruktur nasional yang tahan
gempa. “Bangunan dan gedung, terutama
di daerah rawan gempa, harus dirancang
tahan gempa dengan mengacu pada peta
ini,” katanya. “Desain struktur harus me-
masukkan faktor beban gempa yang
mengacu pada peta gempa ini. Kalau siap
merespons gempa, baik jumlah korban
maupun kerugian gempa akan berku-
rang.”

Sumaryanto berharap pemerintah dae-
rah dapat menggunakan peta ini sebagai
acuan dalam pembangunan di daerahnya,
termasuk peraturan dan perizinan mendi-
rikan bangunan. Perubahan standar na-
sional gempa sebagai tindak lanjut peta
zonasi gempa ini diperkirakan selesai pa-
da Agustus mendatang. “Kami juga akan
membuat mikrozonasi, zonasi gempa da-
lam skala mikro, untuk mengetahui kon-
disi permukaan tanah dan kerentanan ba-
ngunan, sehingga ke depan PU memiliki
daftar risiko kerusakan akibat gempa,”
katanya. “Hal itu juga berguna dalam
emergency plan untuk mengurangi keru-
sakan dan kerugian akibat gempa.”

Investasi pembangunan di daerah ra-
wan gempa, kata Irwan, memang akan
menjadi lebih mahal karena bangunan
yang boleh didirikan di lokasi tersebut
harus cukup kuat untuk menahan perce-
patan yang mungkin terjadi di daerah itu.
“Tetapi para peneliti Jepang telah mela-
kukan studi yang menunjukkan bahwa
semakin tinggi investasi untuk persiapan,
edukasi, dan memindahkan warga dari
kawasan rawan ke daerah yang lebih
aman, semakin sedikit dana yang harus
dikeluarkan untuk rekonstruksi dan reha-
bilitasi pasca-gempa,” ujarnya. 
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T ak dimungkiri kita harus mulai memikirkan lebih serius
masalah ketersediaan terbatas melawan kebutuhan bahan
bakar yang kian membengkak. Biodiesel sebagai salah sa-

tu bahan bakar terbarukan yang bersumber dari bahan nabati
kini mendapat perhatian istimewa dari khalayak ilmuwan dan
industriwan Indonesia serta dunia.

Pemerintah Indonesia meramalkan, pada 2025 konsumsi
energi terbarukan mencapai 17 persen dari total konsumsi de-
ngan persentase mencapai 5 persen untuk pemakaian bahan
bakar bio (baik biodiesel maupun bioethanol). Roadmap pe-
ngembangan biodiesel Indonesia menyebutkan pada 2011-
2015 pemakaian biodiesel mencapai 15 persen dari total kon-
sumsi bahan bakar mesin diesel dan selanjutnya 20 persen pa-
da periode 2016-2025.

Perkembangan biodiesel G1 dan G2
Selama ini biodiesel generasi pertama (G1) telah diproduksi

dan digunakan secara luas, baik dalam bentuk murninya mau-
pun sebagai campuran dengan bahan bakar diesel turunan mi-
nyak bumi. Apa itu biodiesel G1? Biodiesel ini dikenal sebagai
metil ester asam lemak (fatty acid methyl ester/FAME), yang di-
peroleh dari proses transesterifikasi minyak nabati (trigliserida)
dengan metanol menggunakan katalis. Setiap konversi satu
molekul trigliserida, bakal menghasilkan tiga molekul FAME dan
satu molekul produk samping, yaitu gliserol.

Biodiesel G1, walaupun dinyatakan siap diaplikasikan, masih
memiliki beberapa masalah kompatibilitas terhadap mesin die-
sel saat ini. Di antaranya adalah korosi akibat kandungan atom
oksigen yang tinggi dari FAME dan maksimum konsentrasi yang
diizinkan sebagai campuran dengan minyak diesel turunan mi-
nyak bumi (petrodiesel).

Dalam kaitannya dengan emisi karbon dioksida (CO2), kontribu-
si emisi CO2 dari pembakaran FAME juga dikhawatirkan masih re-
latif tinggi (akibat kandungan oksigen yang tinggi pada FAME). Un-
tuk mengatasi masalah tersebut, telah dikembangkan biodiesel
generasi kedua (G2) dengan spesifikasi mendekati petrodiesel. 

Prinsipnya, biodiesel G2 merupakan hidrokarbon turunan da-
ri minyak nabati yang mengalami proses hidrogenasi (hidropro-
ses). Melalui jalur ini, aneka minyak nabati, lemak binatang,
atau campuran biominyak dan minyak bumi, bahkan minyak na-
bati bekas pakai (misalnya, waste cooking oil) bisa diproses
sekaligus menghasilkan aneka fraksi hidrokarbon yang siap di-
pisahmurnikan. 

Jadi, berbeda dengan hidrogenasi minyak nabati dalam indus-
tri makanan yang bukan ditujukan untuk menghasilkan bahan
bakar. Pada hidroproses minyak nabati, terjadi rangkaian reaksi
berupa hidrogenasi pada ikatan rangkap karbon-karbon, dekar-
boksilasi (menyingkirkan gugus karboksilat), dekarbonilasi (me-
nyingkirkan gugus karbonil), isomerisasi, dan perengkahan.

Hidroproses minyak nabati mentah menawarkan proses yang
lebih efisien tanpa menghasilkan hasil sampingan, kecuali air
dan CO2. Terlebih, hidroproses untuk menghasilkan biodiesel
langsung dapat memanfaatkan teknologi pemurnian petroleum
yang sudah mapan.

Mengapa biodiesel G2?
Hidroproses bisa menghasilkan biodiesel G2 dengan kadar

oksigen lebih rendah, bahkan mendekati nol, sehingga masa-
lah korosi mesin dapat dihindari. Demikian juga emisi dari pem-
bakaran biodiesel G2 lebih sedikit mengandung karbon.

Biodiesel dari hidroproses juga sangat sesuai dengan kondi-
si mesin diesel yang digunakan saat ini karena mampu menca-
pai bilangan cetane 55-90 (bandingkan dengan bilangan cetane
minyak diesel yang beredar saat ini sebesar 40-45). Dengan
kondisi demikian, konsentrasi biodiesel yang diizinkan dalam
campuran biodiesel-petrodiesel bakal semakin tinggi tanpa per-
lu memodifikasi perangkat mesin.

Salah satu kekurangan dari biodiesel G2 barangkali adalah
sifatnya yang mudah membeku pada suhu di bawah 20 derajat
Celsius. Tentu saja masalah tersebut hanya relevan di wilayah
empat musim, sedangkan di Indonesia hal itu bukan persoalan
sama sekali. Hal tersebut dapat diatasi dengan menambahkan
katalis atau melakukan percampuran.

Hingga saat ini biodiesel G2 belum digunakan secara komer-
sial, namun beberapa industri besar telah siap memproduksi-
nya dalam ukuran massal. UOP (A Honeywell Company), se-
buah perusahaan Amerika Serikat, demikian juga Petrobas,
Brasil, pemegang hak cipta hidroproses minyak nabati, merintis
produksi biodiesel G2 dengan kapasitas mencapai 400 kiloton
per tahun. Bisakah Indonesia memulainya? ●

PERISKOP

tuan dasar SB untuk probabilitas
m 50 tahun (redaman 5 persen).

Peta 4 Percepatan puncak di batuan dasar SB untuk probabilitas
terlampaui 10 persen dalam 50 tahun (redaman 5 persen).

Peta 6

Respons spektra
percepatan 0,2 detik
di batuan dasar SB
untuk probabilitas
terlampaui 10
persen (redaman 5
persen).

Peta 5

Respons spektra
percepatan 0,2 detik
di batuan dasar SB
untuk probabilitas
terlampaui 2 persen
dalam 50 tahun
(redaman 5 persen).
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